
Technická informace                              
 
 
 

Odstra�ova� nát�r� zelený  
(Primalon Grüner Abbeizer) 
 
Pastovitá sm�s z rozpoušt�del s hloubkovým p�sobením, vytvá�í emulzi s vodou, 
snadné zpracování. Neobsahuje chlorované a aromatické uhlovodíky. Neobsahuje 
ani parafíny, ani jiné vosky. 
 
 

Popis výrobku 
Ú�el použití: 
Odstra�ova� nát�r� zelený se 
hodí na odstra�ování 
disperzních, latexových a 
akrylátových nát�r�, omítek na 
bázi syntetických prysky�ic, 
systém� na vypl�ování trhlin a 
jednosložkových lak� na 
podkladech, jako jsou omítky, 
p�írodní kámen, d�evo a kovy 
ve vn�jších i vnit�ních 
prostorech.  
 
Skladování:  
V chladném a suchém 
prost�edí. Ve vzduchot�sn� 
uzav�ených originálních 
nádobách lze skladovat 12 
m�síc�. 
 
Velikost balení: 
3, 12 kg 
 

Zpracování 
Doba p�sobení: 
Doba p�sobení závisí na druhu, 
tlouš�ce vrstvy a stá�í nát�ru 
nebo omítky i na teplot� p�i 
zpracování. Optimální doba 
p�sobení se nejlépe stanoví na 
zkušební ploše.  
Jeden až dva normální nát�ry 
disperzními barvami budou 
rozpušt�ny za jednu až �ty�i 
hodiny. N�kolikavrstvými nát�ry 
a nát�ry na vypl�ování trhlin, 
omítkami na bázi syntetických 
prysky�ic atd. proniká p�ípravek 
pomaleji, proto ho nechte 
p�sobit p�es noc. �as od �asu 
zkontrolujte st�rkou, kolik vrstev 
je rozpušt�no. 

Siln� nasákavé podklady 
mohou zna�n� zkrátit dobu, 
po kterou lze p�ípravek 
zpracovávat, proto 
neprotahujte dobu p�sobení 
p�íliš dlouho. 
Optimální teplota p�i 
zpracování se pohybuje 
okolo +20°C. Za vyšší 
teploty se sice proces 
rozpoušt�ní urychluje, ale je 
t�eba dávat pozor na 
zkrácení doby zpracování. 
Za nižších teplot se doba 
zpracování m�že zna�n� 
prodloužit.  
Je nutno zabránit p�sobení 
p�ímého slune�ního zá�ení a 
v�tru (plochy ošet�ené 
odstra�ova�em nát�r� 
zakryjte folií). Zaschlé 
plochy lze znovu rozpustit 
dalším nanesením p�ípravku 
Odstra�ova� nát�r� zelený 
nebo o�ist�ním proudem 
páry. 
 
Odstra�ování: 
P�ed odstran�ním 
rozpušt�né vrstvy se musí 
provést p�íslušná opat�ení 
na zachycení odstran�ných 
látek. 
Vrstvy s naneseným 
odstra�ova�em p�ed 
o�ist�ním proudem páry 
nest�íkejte vodou! Párou 
�ist�te vždy zdola sm�rem 
nahoru. Proud páry sm��ujte 
vždy od odmo�ované plochy 
k již o�ist�nému úseku. Po 
bezvadném o�ist�ní p�vodní 
vrstvy vy�ist�te dodate�n� 
celou plochu vysokotlakým 
�isti�em. 

Doporu�ená teplota vody je 
+70°C až +90°C, tlak 80 až 100 
b. Mén� zatvrdlé disperze lze 
p�ípadn� odstra�ovat i 
vysokotlakým �isti�em se 
studenou vodou.  
U n�kolikavrstvých nát�r�, 
nát�r� o silných vrstvách nebo 
omítek na bázi syntetických 
prysky�ic bude ú�elné tyto 
vrstvy nejprve nahrubo 
odstranit st�rkou, poté ješt� 
jednou nanést odstra�ova� do 
mokré vrstvy a až nakonec 
o�istit párou. 
Vnit�ní nát�ry o�ist�te st�rkou a 
poté d�kladn� omyjte houbou a 
�istou vodou. Masivní d�evo se 
�istí vodou a kartá�em. 
 
Instrukce ke zpracování: 
Lakované a plastové plochy se 
mohou p�sobením p�ípravku 
Odstra�ova� nát�r� zelený 
narušit a povrchové vrstvy se 
mohou odlupovat. Neúmysln� 
post�íkané plochy je t�eba 
okamžit� omýt vodou. Sklen�né 
a hliníkové plochy nejsou citlivé 
na poškození. 
Zabra�te delšímu p�sobení na 
pokožku. Ruce si po práci 
umyjte a ošet�ete krémem.  
P�i práci ve vnit�ních prostorech 
zakrývejte plochy s naneseným 
odstra�ova�em fólií, poté je 
pe�liv� omyjte a dostate�n� 
v�trejte. P�ed nanesením 
nových vrstev nechte podklad 
dostate�n� vyschnout, aby se 
snížila intenzita zápachu.  
Zápach se m�že p�enášet i do 
potravin a m�že ovlivnit jejich 
chu�. 
 
�ist�ní pracovního ná�adí:  



Okamžit� po použití vodou. 
Dodržujte instrukce k likvidaci. 
 
Spot�eba:  
Cca 300 - 500 g/m2 u jednoho 
až dvou normálních disperzních 
nát�r� až cca 1000 g/m2 u 
omítek na bázi syntetických 
prysky�ic a n�kolikavrstvých 
nát�rových systém�. 
 

Instrukce 
Bezpe�nostní pokyny: 
Tento výrobek není 
nebezpe�ný p�ípravek ve 
smyslu zákona o chemikáliích a 
proto nepodléhá povinnosti 
ozna�ování. P�esto dodržujte 
b�žná bezpe�nostní a 
hygienická opat�ení p�i 
zacházení s chemickými 
produkty. Uchovávejte mimo 
dosah d�tí.  
 
P�i aplikaci st�íkáním: 
S 23 Nevdechujte výpary / 
aerosol. 

S 38 Za nedostate�ného 
v�trání používejte ochranný 
respirátor. 
 
T�ída nebezpe�ných látek 
podle VbF (vyhlášky o 
ho�lavých kapalinách): 
neuvádí se 
 
P�edpisy ADR/RID: 
neuvádí se 
 
Likvidace: 
Na recyklaci odevzdávejte 
pouze beze zbytku 
vyprázdn�né nádoby. 
Zbytky materiálu: Odpadní 
barvy a laky obsahující 
organická rozpoušt�dla 
nebo jiné nebezpe�né látky 
(kod 08 01 11). 
Zne�ištené obaly: Obaly 
obsahující zbytky 
nebezpe�ných látek nebo 
obaly t�mito látkami 
zne�išt�né (kod 15 01 10). 
 
Likvidace odmo�ených 
kal� z barev nebo lak�: 

Oškrábané nát�rové hmoty jsou 
zvláštní odpad a musí se 
likvidovat podle platných 
p�edpis�. 
 
 
Podrobn�jší údaje:  
Vizte bezpe�nostní list.  
 
Technické poradenství 
V tomto tiskopisu není možné 
pojednávat o veškerých 
podkladech, které se vyskytují v 
praxi, a o postupech nanášení 
na tyto podklady. Pokud by se 
pracovalo s podklady, které 
nejsou uvedeny v této 
technické informaci, bude nutné 
provést konzultaci s námi nebo 
s našimi pracovníky služeb 
zákazník�m. Jsme ochotni Vám 
kdykoli poskytnout detailní rady 
k daným objekt�m. 
 
Servisní st�edisko: 
tel. 387 203 402 
fax 387 203 422 
e-mail: cbudejovice@caparol.cz

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technická informace - vydání: �íjen 2008 
Tato technická informace byla sestavena na základ� nejnov�jšího stupn� techniky a našich zkušeností. S ohledem na 
množství podkladových materiál� a podmínek v objektech však nebudeme zavazováni obsahem této technické 
informace. Kupující nebo uživatel nebude zbaven své povinnosti odborn� a �emesln� správn� vyzkoušet naše materiály 
na vlastní zodpov�dnost, zda jsou vhodné k plánovanému ú�elu použití za daných podmínek v objektu. Novým vydáním 
ztrácí tento tiskopis svou platnost. 


